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І.Актуальність теми дисертаційної роботи. Осмислення і пізнання 

природи, сутності і специфіки диригентсько-виконавського мистецтва є доволі 

широкою, багатовекторною і на сучасному етапі розвитку вітчизняного 

музикознавства вельми перспективною темою з огляду на можливість 

віднаходження авторами у ній власного дослідницького підходу. У 

дисертаційному дослідженні Гун Вейді такий підхід знайдено: у роботі 

синтезовано музично-естетичний та соціально-психофізіологічний ракурси 

вивчення диригентського мистецтва. Останнє розглядається з точки зору 

двоступеневої реалізації музичного твору у звучанні хору: мануально- 

образного мистецтва ж  особливого виразу музики, а за допомогою нього -  у 

реальному хоровому звучанні. В результаті диригентське мистецтво постає у 

роботі як «мистецтво у мистецтві» (с. 54). Вищезазначене обумовлює 

актуальність заявленої теми, адже автором в контексті сучасного вітчизняного 

музикознавства пропонується цілком оригінальний підхід щодо осмислення 

диригентського мистецтва на перетині прикладного мистецтва, прикладної 

науки і власне управління.

2.3в’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Дисертація 

виконана на кафедрі образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка згідно з науковою темою кафедри «Українське мистецтво в процесі 

світової інтеграції: від минулого до сьогодення» (державний реєстраційний 

номер 0116U000896). Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського



державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 

від ЗО жовтня 2017 року).
3. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в українському мистецтвознавстві досліджено феномен диригентсько- 

виконавського мистецтва в якості рухомої функціонально-художньої та 

соціокультурної системи, висвітлено психофізіологічний контекст розвитку 

диригентської техніки. Розроблено дві взаємопов'язані концепції: перша -

пов'язана з обґрунтуванням художньо-прикладного статусу мануального 

мистецтва диригування, що обумовлює інтерпретаційний початок у хоровому 

виконавстві, що випливає з соціально-художньої природи техніки диригування, 

яка набуває сутнісні риси прикладного пластичного мистецтва. Аналіз 

діалектики мануального і музичного начал в диригентському мистецтві виявив 

найскладніші соціально-психологічні особливості творчої взаємодії диригента і 

хору; друга -  корелює з першою, що розроблена на специфіці соціального 

функціонування диригентсько-виконавського мистецтва, що зумовлено 

особливостями цілісного, слухо-зорового сприйняття музичної творчості 

публікою. У цьому сенсі розглянута ефективність функціонування 

диригентсько-хорового мистецтва у соціологічному аспекті і розроблено його 

професійні критерії.

Уточнено наукові поняття «диригентсько-виконавське мистецтво» / 

«диригентсько-хорове мистецтво» /«диригентсько-хорове виконавство» у 

контексті їх співвідношення.

Подальшого розвитку набули наукові положення про художню техніку 

диригента хору в контексті психофізіологічного аналізу.

4.Наукове та практичне значення. Результати дослідження можуть бути 

використані в художньо-творчій діяльності диригентів та хорових колективів. 

Матеріали дослідження і сформульовані висновки можливо застосовувати в 

педагогічному процесі закладів мистецтв як в науково-методичному плані, так і 

в практичному курсі диригування, а також для концептуальної перебудови 

системи підготовки молодих диригентів. Це стосується як змісту художньо-



освітньої практики, так і форм, методів навчання мистецтву диригування. 

Висновки і положення роботи можуть стати основою для подальших наукових 

досліджень у сфері диригентсько-хорового виконавства.

5. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні результати дисертації висвітлено у 6 одноосібних публікаціях, 

зокрема: 3-х статтях у наукових фахових виданнях України, 1-му науковому 

періодичному іноземному виданні; 2-х -  апробаційного характеру.

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дисертація містить 

результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших 

авторів мають посилання на відповідне джерело.

Теоретична база дослідження сформована на основі широкого кола 

наукових джерел. Це праці з проблем загальної та музичної естетики; з проблем 

психофізіології; загальної, соціальної та музичної психології; теорії соціології 

музики; мистецтвознавства, зокрема, хореографії; пантоміми; акторського 

мистецтва та ораторського мистецтва; з питань музичного виконавства.

Методологія дослідження спирається на фундаментальні поняття із 

суміжних областей знань; допоміжні поняття з метою уточнення термінології 

диригентсько-виконавського мистецтва; основні поняття теорії диригентського 

мистецтва. Вищезазначене свідчить про обґрунтованість наукових положень 

дисертаційного дослідження.

7. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертація складається із 

анотацій, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел (214 найменувань), додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 178 сторінок, основний текст викладено на 158 сторінках.

Розділ 1 «Музично-естетичний контекст диригентського мистецтва 

містить два підрозділи: «Теоретичний аналіз диригентського мистецтва» і 

«Художньо-естетичні основи диригентського мистецтва». У Розділі 

здійснюється теоретичний аналіз диригентського мистецтва на основі 

ґрунтовної теоретичної бази. У результаті автор робить висновок щодо



пластичного мистецтва диригування як мануально-образного виразу музики. 

Аналіз наукової літератури з питань хореографічного (балетного) і акторського 

(театрального) мистецтва виводить дисертанта на думку щодо спільності 

диригентської та акторської професій в аспекті художньої уяви, чуттєвого 

переживання, «вживання» у виконуваний образ. Диригентське мистецтво 

розглядається на межі «мистецтва переживання» і «мистецтва уявлення». 

Попри великої кількості відмінностей між названими двома видами мистецтва. 

Робиться висновок, що зв’язуючою ланкою між ними є пантоміма.

Розділ 2 «Сутнісно-специфічні риси диригентського мистецтва у 

контексті психофізіологічного аналізу» містить три підрозділи: 

«Психофізіологічний аспект творчо-мисленнєвої діяльності диригента хору», 

«Емоції як складова психофізіології мислення диригента хору», «Мануальне 

моделювання мисленнєвого уявлення музики». У Розділі на основі 

узагальнення мистецтвознавчих та психофізіологічних підходів дисертант 

розглядає структуру діяльності диригента, що поєднує взаємодію з членами 

музичного колективу і з внутрішнім світом диригента. їх єдність забезпечується 

особистістю диригента як чинника раціоналізації і контролю над процесом. 

Зазначено, що реалізація художнього задуму музичного твору відбувається 

багатоступенево: на психологічному рівні диригента, через його

психомоторику та психофізіологічні особливості, на рівні учасників хорового 

колективу. На останньому етапі спостерігається симбіоз партитури-проєкції та 

емоційного тонусу-реалізації.

Розділ 3 «Психофізіологічний аналіз диригентської техніки в аспекті 

творчості» містить два підрозділи: «Творчість як джерело формування

художньої техніки диригента хору» і «Художня техніка диригента хору у 

психофізіологічному та творчому вимірах». У розділі розглянуто основи 

творчої діяльності диригента, що базуються на особистішому підході та 

психофізіологічних складових елементів як підґрунтя взаєморозуміння між 

хоровим колективом та диригентом. Автор акцентує увагу на тому, що 

основним в управлінні сучасним музичним колективом є психологічний підхід,



тоді як рухові механізми управління колективом є вторинними. Робиться 

висновок, згідно з яким диригент має проявити себе як психолог, завданням 

якого є переведення художнього задуму у психомоторну та психоемоційну 

площини, а це, у свою чергу, створює підґрунтя для художньої інтерпретації 

партитури та оригінального стилю виконання.

Дисертація є завершеним самостійним дослідженням. Структура 

дисертації містить усі необхідні елементи. Матеріал дослідження викладено 

логічно і послідовно. Висновки повно і обґрунтовано резюмують основні 

положення дисертації. Дисертація відповідає встановленим вимогам щодо 

оформлення.

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

1. У дисертації на сторінках 23-39 та інших ґрунтовно висвітлено 

концептуальні основи дослідження щодо диригентського мистецтва. Разом з 

тим, на нашу думку, процес теоретичного аналізу означеного феномену було б 

доцільно глибше розглянути з позицій герменевтики, оскільки саме це надало б 

змогу по-різному інтерпретувати базові цінності навіть відомих методів і 

прийомів досягнення мети.

2. Відомо, що однією із фахових вмінь диригента -  є техніка передбачення 

під час диригування хоровою партитурою. Скажіть будь ласка, які дисципліни, 

на Вашу думку впливають на формування означеного уміння?

3. На нашу думку, з-поміж напрямів формування диригентської 

майстерності у майбутніх фахівців музичного мистецтва було недостатньо 

використано потенціал масових відкритих онлайн-курсів -  МООС, відкритих 

освітніх ресурсів і хмарних сервісів тощо, які все більше використовуються у 

фаховому навчанні в закладах вищої освіти.

4. У процесі складання тезауруса понять і визначень дослідження автор 

характеризує лише ключове поняття художня техніка диригента хору. На нашу 

думку, варто було б розкрити зміст інформаційних одиниць означеної дефініції, 

а саме: художньо-історичний стиль, художній зміст музичного твору, 

художньо-виконавська діяльність, художнє сприймання, художня уява,



художня інтуїція, художньо-естетичне мислення тощо..

5. На наш погляд, у дослідженні художньої техніки диригента хору 

варто б було визначити специфіку розвитку феномену та особливості 

підготовки диригентів хору в Китаї з метою порівняння теоретичних та 

практичних показників двох країн.

9. Загальний висновок. Дисертаційна робота Гун Вейді «Художня 

техніка диригента хору у контексті психофізіологічного аналізу» на

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 025 за спеціальністю 

Музичне мистецтво актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною 

постановки та розв’язанням проблем, практичним значенням відповідає 

вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 943 від 

20.11.2019, № 607 від 15.07.2020) та на підставі Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (із змінами, внесеними 

згідно з Постановою KM № 979 від 21.10.2020).
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